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PROTOKOLL 

 

1     Konstituering 

1.1  Välkomst och inledning 

 

Ordförande Aarne Kinnunen öppnade mötet kl. 18.15 och hälsade alla 

välkomna. 

 

1.2  Godkännande av rådsmötets 2016 protokoll (bilaga 1) 

 

Protokollet från rådsmötet 2016 blev godkänt. 

 

1.3 Godkännande av dagordning för minirådsmötet 

 

Föredragningslistan godkändes som mötets dagordning. 



2 Årsrapport 2015  

 

Henrik Elonheimos del av rapporten (bilaga 2a) genomgicks. Rådsmedlemmarna 

diskuterade ärendet och konstaterade att mer exakt och grundlig rapportering krävs 

från chefredaktörens del i framtiden. Därtill diskuterades framtidsfinansiering för 

Journal of Scandinavien Studies in Criminology and Crime Prevention (JSSCCP) från de 

nordiska kriminalpreventiva råden som stöder tidskriften varje år med en viss 

summa pengar. 

 

Beslut: Rådet godkände årsrapporten 2015 (bilaga 2b) med tillägget från Henrik 

Elonheimo (complementary report). Sekretariatet skall publicera rapporten på NSfK:s 

webbsida och få den tryckt. Det bestämdes också att ordföranden kontaktar 

Elonheimo och frågar efter en ”flow process timetable” där man presenterar exakta 

tidsgränser för vissa faser i processen (när artikeln blir senast skickad vidare för 

recension, när man börjar påminna recensenterna, när man senast antingen 

godkänner eller avvisar artikeln efter att den kommit in osv). Elonheimo bör 

förbereda det här dokumentet och skicka det vidare till rådet så fort som möjligt. 

Därtill bes Elonheimo att delta i rådsmötet 2017. 

 

Gällande finansiering för JSSCCP kommer Anne-Julie Boesen Pedersen att kontakta 

det danska Kriminalpræventive Råd och fråga om de kan fortsätta finansiera 

tidskriften också i framtiden. Hedda Giertsen skall vara i kontakt med Det 

Kriminalitetsforebyggende Råd i Norge och fråga efter samma sak. Därtill lovade 

Aarne Kinnunen att vara i kontakt med Rådet for Brottsförebyggande i Finland och 

fråga om de vill för sin del fortsätta finansiera JSSCCP. 

 

3 Sveriges återinträde i NSfK 

 

3.1 Viceordförande till NSfK (2016-2018) 

 

Ordföranden informerade om att saken borde bli bestämt senast i början av 

2017.* 

 

3.2 Forskarseminariet 2017: plats, datum, tema (bilaga 3) 

 

Det blev bestämt att arrangera forskarseminariet 2017 i Skåne, Sverige, 9.-

11.5.2017. Som tema godkändes migration och flyktingsituation. Det beslöts 

också att öppna anmälan till seminariet (call for papers) i november 2016.  

 

*Efter minirådsmötet har Felipe Estrada anmält sig att kunna ta emot NSfK:s viceordförandepost för 

perioden 2016-2018. 



Deadlinen för insändning av abstrakt är 1.2.2017. Rådets svenska medlemmar 

kommer att vara i kontakt med sekretariatet efter att ett lämpligt 

konferenshotell har blivit bokat.  

 

4 Forskningsstöd 2016 och 2017 

 

4.1 Forskningsstöd 2016: en ansökan (S. Jahnsen et al) som saknades från 

rådsmötets behandling (bilaga 4a) 

 

Beslut: Synnøve Jahnsen et al. blev beviljade 10 000 EUR stöd till projektet 

”Young Nordic Police and Policing Research Network”. Det läggs till att stödet 

huvudsakligen bör användas för att täcka kostnader för deltagande av forskare 

från nordiska länder. 

 

4.2 Ansökan om forskningsstöd (arbetsgrupp) från Michael Tärnfalk et al. via Felipe 

Estrada (bilaga 4b) 

 

Beslut: Michael Tärnfalk et al. blev beviljade 7000 EUR stöd till projektet 

”Nordiskt tvärvetenskapligt nätverk för forskare med inriktning mot studier av unga 

lagöverträdare inom områdena kriminologi, juridik, socialt arbete”.  

 

4.3 Ändringar/ preciseringar som gjordes till kontrakt av forskningsstöd 2016 - för 

kännedom (bilagor 5a och 5b)  

 

Sekretariatsledaren presenterade kort ändringar och preciseringar som gjordes 

till kontrakt av NSfK forskningsstöd 2016. Den nya versionen blev godkänd 

med en ändring till punkt 2 i bilaga 5a: 

 

“A person who has previously been awarded a research grant by NSfK may not apply or 

receive a new research grant before the financial report, the scientific report and the 

abstract on the earlier research grant(s) have been duly submitted and processed.” 

 

4.4 Forskningsstöd 2017: Genomgång av ”NSfK Guidelines for support” / riktlinjer till 

stöd (bilaga 6)  

 

På grund av tidsbrist bestämdes det att fatta beslut i detta ärende via e-post. 

 

5 Kontaktseminarier och arbetsgrupper 

 

Status med kontaktseminarier och arbetsgrupper 2016 

 



Det konstaterades att det inte finns något nytt att rapportera om angående NSfK-

kontaktseminarier eller arbetsgrupper. 

 

6 Kommunikation 

 

NSfK:s Facebook-sida och rådsmedlemmarnas redaktörsrättigheter 

 

Efter diskussion bestämdes det att ge Facebook-sidans redaktörsrättigheter också till 

NSfK-kontaktsekreterare. Detta betyder att kontaktsekreterarna kan publicera nyheter 

osv. under NSfK:s namn om de så vill. Därtill påminde sekretariatsledaren alla 

rådsmedlemmar att kolla först om de vill publicera någonting under sitt eget namn 

eller under NSfK:s namn på organisationens Facebook-sida, innan man postar 

någonting nytt dit. 

 

7 Eventuella andra ärenden 

 

Rådet genomgick kort rapporten från Lars Holmberg gällande Nordisk Tidsskrift for 

Kriminalvidenskap (bilaga 7). I rådsmötet 2016 kom det fram att det är relativt svårt att 

kunna hitta publicerade artiklar från tidskriftens webbsidor. Det bestämdes då att 

Holmberg skriver till tidskriftens chefredaktör Thomas Elholm och frågar honom om 

webbsidornas utvecklingsarbetes status. Från Holmbergs rapport kunde man se att 

utvecklingsarbetet är på gång och att saken har tagits i beaktande. Det bestämdes att 

återkomma till ärendet i rådsmötet 2017. 

 

Ordföranden tackade alla deltagare och avslutade mötet kl. 19.30. 

 

 

 

In fidem, 

 

 

 

___________________  __________________ 

Aarne Kinnunen   Laura Mynttinen 

ordförande   sekreterare 

 
 

 

 


